
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
“Educație pentru sănătate și performanță” 

Cluj-Napoca RO-400376 
Str. Pandurilor nr.7 

Telefon: 0264 – 420709 
Telefon: 0264 - 405367 

Email: sport@ubbcluj.ro 
www: sport.ubbcluj.ro 

 

ADMITERE NIVEL LICENȚĂ 2020 

Domeniul  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

 

1. Specializarea EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limba română şi maghiară 

şi învăţământ cu frecvenţă redusă 3 ani, în limba română; 

La Bistriţa, 3 ani, cu frecvenţă, în limba română.   

 

2. Specializarea SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ (3 ani, cu frecvenţă) în  

limba română şi maghiară.  

 

   

  Candidaţii care se înscriu la FEFS la două sau mai multe Specializări sau ambele linii de studiu, vor 

achita taxele de admitere aferente fiecărui program de studii sau linii. 

 

 La înscriere candidaţii trebuie să prezinte: 

1. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie că nu este în evidenţă cu boli cronice 

sau neuropsihice; 

2. Adeverinţă medicală obţinută în urma examinării la un specialist cardiolog că nu există 

contraindicaţii la efort fizic.  

3. Sportivii de performanţă pot aduce adeverinţă de la Policlinica Sportivă. 

 

 

     Criterii de selecţie:   

Media de admitere = Media generală la examenul de Bacalaureat cu pondere de 40% + Media 

generală a anilor de studii clasele IX-XII cu pondere de 30% + Media la disciplina Educație fizică* 

clasele IX-XII (criteriu obligatoriu – înlocuiește Traseul aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor 

motrice) cu pondere de 30%. 

* În locul notei la disciplina Educație fizică, pentru absolvenții LPS se va lua în considerare 

media la disciplina Specializare sportivă/Pregătire sportivă practică clasele IX-XII. 
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Criterii specifice pentru sportivii de mare performanţă (pentru Specializările: Educaţie 

fizică şi sportivă şi Sport şi performanţă motrică) 

Candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute la concursuri internaţionale pot fi 

înmatriculaţi, fără admitere, cu notă maximă, în cadrul numărului de locuri alocate de către Ministerul 

Educaţiei Naționale, în următoarele condiţii:  

La Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, absolvenţii de liceu cu bacalaureat care au obţinut 

următoarele performanţe sportive:  

 

LOCURI BUGETATE:  

 Locurile I, II, III la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale și Campionatele 

Europene (seniori, tineret, juniori) în sporturi olimpice recunoscute de către MEN, obținute 

în unul din ultimii patru ani de studii.  

 Sportivii calificaţi cu jocurile sportive – sporturi olimpice (seniori) la turneele finale ale 

Jocurilor Olimpice, Campionatelor Mondiale şi Campionatelor Europene în unul din ultimii 

patru ani de studii. 

 Locurile IV, V, VI la Jocurile Olimpice obținute în unul din ultimii patru ani de studii.  

 

LOCURI CU TAXĂ:  

 Locurile IV, V, VI la Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene (seniori, tineret, 

juniori) în sporturi olimpice recunoscute de către MEN, obținute în unul din ultimii patru ani 

de studii.  

 Locurile I, II, III la Campionatele Mondiale și Campionatele Europene (seniori, tineret, 

juniori) în sporturi neolimpice, obținute în unul din ultimii patru ani de studii  

 

Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de 

facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.  

Facultăţile vor depune la Rectorat, listele nominale cu aceşti candidaţi, cu precizarea 

specializării (specializărilor), concursului, anului şi a premiului obţinut. 
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Criterii de departajare în caz de medii egale: 

1. Media generală  la examenul de bacalaureat; 

2. Media generală a anilor de studii;  

3. Nota obţinută la Limba şi literatura română – scris, din cadrul examenului de Bacalaureat. 

 

Calendarul admiterii - iulie 2020, pentru specializările Educaţie fizică şi sportivă şi Sport şi 

performanţă motrică: 

 

va fi stabilit în funcție de sesiunea Examenului de Bacalaureat  

 

 În perioada înscrierilor va fi disponibilă o aplicație web la adresa: 

https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere 

 Aici candidatul va putea face următoarele procese: introducerea datelor cu 

caracter personal și încărcarea documentelor din dosarul de admitere, de asemenea 

plata online a taxelor de admitere.  

 Tot aici va putea apoi confirma locul după prima repartiției și va putea plăti 

prima rata a taxei de școlarizare.  

 

 

Datele de contact: 
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 
Str. Pandurilor nr. 7 Cluj-Napoca, 400376 
Telefon  0264-420709 

               Telefon  0264-405367 
               email: sport@ubbcluj.ro 
               web: http://sport.ubbcluj.ro 
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